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O atual Código de Processo Civil Brasileiro, tem exigido uma intensa integração entre as diversas instâncias 

do Poder Judiciário. O NUGEP do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ciente da importância da 

difusão das informações atinentes aos processos submetidos a sistemática dos Precedentes Judiciais, 

elaborou o Boletim NUGEP, que contêm informações resumidas sobre os Recursos Extraordinários 

com Repercussão Geral, Recursos Especiais Repetitivos, Incidentes de Resolução de Demandas 

Repetitivas e Incidentes de Assunção de Competência. O NUGEP passou a disponibilizar através do 

boletim periódico, de forma resumida e organizada por matéria, uma nova ferramenta de consulta 

rápida às novidades ocorridas em termos de Precedentes Judiciais e Incidente de Assunção de 

Competência, aos Magistrados, Servidores, Advogados e público em geral. 
 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do TJBA 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 106 

Questão Submetida a julgamento: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS.  

Tese Firmada: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: 

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que 

assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para 

o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.  

Anotações NUGEP: Modulação de efeitos: "Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta 

Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso III, 

do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para 

os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento." (trecho do 

acórdão publicado no DJe de 04/05/2018) 

REsp 1657156/RJ  

Data da afetação: 03/05/2017 

Data do julgamento: 24/05/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 04/05/2018 

 

APRESENTAÇÃO 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201700256297


 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 731 

Questão Submetida a julgamento: Discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como 

índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS.  

Tese Firmada: A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que 

estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o 

mencionado índice. 

 

REsp 1614874/SC  

Acórdão publicado: 15/05/2018 

 

 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em julgado 

Tema: 244 

Questão Submetida a julgamento: Questão referente ao prazo prescricional para a cobrança da taxa 

de ocupação de terrenos de marinha, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/32 e do art. 47 da Lei 9.636/98.   

Tese firmada: O prazo prescricional, para a cobrança da taxa de ocupação de terrenos de marinha, é de 

cinco anos, independentemente do período considerado. 

REsp 1133696/PE  

Trânsito em julgado: 07/05/2018 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Novos Paradigmas Afetados - Revisão de Tese Firmada 

Tema: 118 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201601893027
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200901311091


Questão Submetida a julgamento: Delimitação do alcance da tese firmada no Tema repetitivo nº. 

118/STJ, segundo o qual, é necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou 

indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de Mandado de 

Segurança.  

Tese Firmada: Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp n. 1.111.164/BA, acórdão 

publicado no DJe de 25/05/2009: 

É necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de 

declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança.  

Informações complementares: Há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e 

agravos em recurso especial interpostos na origem, que versem acerca da questão delimitada 

(acórdão publicado no DJe de 18/05/2018). 

REsp 1365095/SP  

REsp 1715294/SP  

REsp 1715256/SP  

Data da afetação: 08/05/2018 

REsp 1111164/BA  

Data da afetação: 13/03/2009 

Data do julgamento: 13/05/2009 

Data da Publicação do acórdão: 25/05/2009 

Data do trânsito em julgado: 26/06/2009 

 

 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em julgado 

Tema: 976 

Questão Submetida a julgamento: Competência para processo e julgamento de demandas com 

pedidos ilíquidos contra massa falida: se é competente o juízo no qual se processa o feito falimentar ou o 

juízo cível em que proposta a ação de conhecimento respectiva.    

Tese firmada: A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra 

massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no 

qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de 

acordo as respectivas normas de organização judiciária.  

REsp 1643856/SP  

Trânsito em julgado: 07/05/2018 

REsp 1643873/SP  

Trânsito em julgado: 16/05/2018 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201300132960
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201703263514
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201703263575
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200900296669
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201603244094
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201603243832


DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Paradigma Afetado 

Tema: 994 

Questão Submetida a julgamento: Possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, instituída pela MP n. 540/2011, convertida na Lei n. 

12.546/2011. 

REsp 1638772/SC  

REsp 1624297/RS  

REsp 1629001/SC  

Data da afetação: 17/05/2018 

Sobrestamento: Código-unificado para ser utilizado nos sistemas judiciais:  11975 

 

 

 

 

 

  

 

Reconhecimento de Inexistência de Repercussão Geral 

Tema: 993 

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 150, inc. 

I, e 156, inc. II, da Constituição da República, a definição da base de cálculo do Imposto sobre 

Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.  

ARE 1122122/AM  

Relator: Min. Dias Toffoli  

Data de reconhecimento da inexistência de Repercussão Geral: 11/05/2018  

 

 

 

 

 

 

Reconhecimento de Existência de Repercussão Geral 

Tema: 994 

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 114, inc. III, 

da Constituição da República, a competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o 

recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201603027650
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201602339734
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201602557003


questão não abrangida pela ADI n. 3.395.  

RE 1089282/AM  

Relator: Min. Gilmar Mendes  

Data de reconhecimento da existência de Repercussão Geral: 11/05/2018  

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecimento de Existência de Repercussão Geral 

Tema: 995 

Questão submetida a julgamento: Controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à 

indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual 

se imputa prática de ato ilícito a determinada pessoa.  

RE 1075412 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data de reconhecimento da existência de Repercussão Geral: 18/05/2018  

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecimento de Existência de Repercussão Geral 

Tema: 996 

Questão submetida a julgamento: Possibilidade de revisão de benefício previdenciário pelo 

valor nominal do reajuste do salário mínimo, sempre que mais vantajoso que o reajuste 

nominal dos demais benefícios.  

RE 968414  

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data de reconhecimento da existência de Repercussão Geral: 18/05/2018  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5263701
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4976069


Reconhecimento de Existência de Repercussão Geral 

Tema: 997 

Questão submetida a julgamento: Controvérsia relativa à legitimidade de entidade sindical 

para o recebimento de contribuição sindical patronal.  

RE 1093605 

Relator: Min. Luiz Fux  

Data de reconhecimento da existência de Repercussão Geral: 25/05/2018  

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5312066

